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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  
W IMPREZIE  „ŚWIĘTO PLONÓW 2022” - DOWSPUDA, 4 WRZEŚNIA 2022 R.  

 

Zgłoszenie należy złożyć do 26 sierpnia 2022 r. 
pocztą elektroniczną na adres dozynki@powiat.suwalski.pl (skan lub zdjęcie podpisanego formularza), lub 
korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki lub osobiście 
(należy wybrać wyłącznie jedną formę zgłoszenia). Więcej informacji pod nr tel. 87/565-92-71 
 

Firma/instytucja/ 
imię i nazwisko: 

 

Adres:  

Tel.:  

E-mail:  

Rodzaj wyrobów 
przeznaczonych 
do sprzedaży: 

 

 
POTRZEBY NA WYPOSAŻENIE TECHNICZNE STOISKA:  
Rodzaj stoiska:  
  

 
Własne, podać wymiary: (np. 2 x 3 m) _____________ X _____________ m 

     (szerokość)                  (głębokość) 

 
Uwaga: decyzję o dokładnej lokalizacji miejsca stoiska podejmuje wyłącznie organizator!  
Informacje w tym zakresie udzielone zostaną w dniu imprezy. 
 

 Drewniany domek wystawienniczy (2 x 3,6m) Starostwa Powiatowego w Suwałkach - cały 

 Uwaga: w przypadku rezerwacji domku decyduje kolejność zgłoszeń!  

 Stół _____ szt.    krzesło ____szt. 

 Uwaga: Organizator nie gwarantuje wystarczającej liczby stołów i krzeseł 

 Elektryczność  (dostęp do gniazdka elektrycznego 230V, nie zapewniamy przedłużaczy)  

 
Informacje dodatkowe: 

 

Dotyczy wystawców sprzedających artykuły spożywcze: 

 Oświadczam,  że nie będę wprowadzał/a napojów alkoholowych do sprzedaży.   

 

 
Oświadczam,  że gwarantuję i ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności przeznaczonej do 
sprzedaży w czasie trwania imprezy. 

 
 
 

Data i czytelny podpis wystawcy: ________________________________ 
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Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych  
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach  

w związku z organizacją imprezy „Święto Plonów 2022” – Dowspuda, 4 września 2022 r. 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski z siedzibą w Suwałkach,  
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 
87 566 47 18. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Suwałkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – e-mail: 
iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach,  
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 
poz. 1526 t.j.) w celu realizacji zadania publicznego – promocji powiatu. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom  
i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, tzn. przez okres 25 lat będą 
przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, a po upływie tego okresu będą 
niezwłocznie przekazane do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy  z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 t.j.).   

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz 
prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tzn. 
zgłoszenia uczestnictwa w imprezie „Święto Plonów 2022” – Dowspuda, 4 września 2022 r.,  
a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

 

 
 

 

……………………………………………………. 
(data i czytelny podpis wystawcy) 
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